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Hranice vzplála . .

.

(Píse složená Karlem Tmou v žalái r. 1869.)

(K nápvu ; ,U Varšavy tisíc písahalo rekv".)

Hranice vzplála tam na behu Rýna,

na ní umírá dálné vlasti syn.

A vkol nho kacíe proklíná

temnoty váše velebíc svj in, --

.4 vy se j^tdte: kdo v tch ijlaraenech'^

— Tot Mistr Jan — tot nejslavnjší Cech!

Však již povstává s Žižkou národ eský,

ve hnvu svatém zvedá rameno ....

V kižák mrana metá žhavé blcíky

až skloní íma hrdé temeno

!

A v tchto eské síly plamenech

žije nám Hus ku vné sláv uch !

Zlomena hiza staré svto vlády,

hranice zhasla, kletba ztrnulá; —
dobouil na vždy dusot dragonády,

noc vk mizí, — zoe vzplanula

!

A pro tu zoi nmeVs v plamenech

ndí Je.ne velký, chloubo Cech všech !



Mistr Jan Hus.

Napsal Karel Havlíek Borovský. R. 1850."

Obyejn pozorujeme u všech potlaených národ,
že velmi málo znají své vlastní djiny a ony muže, kteí

ve vcích minulých se svatou horlivostí hájili práva své

vlasti a piiovali se o vznik svého lidu Jest to skoro

již pirozená vlastnost veškeré innosti politické, že se

tém jenom podle zdaru považuje: ten samý in, to.

samé snažení, které svt, jcsdi se podaí za nejvtší ctnost

a slávu prohlašuje, odmujíc je nejvtšími dary a hod-

nostmi, ten samý in, to samé snažení jest zase nejvtším

zloinem, jestli se nepodaí, a vede v tom pádu teba až

k Šibenici. Na rovin tam stojí proti sob. dv vojska, jedno

volá „a žije král!", druhé volá „aí žije republika!" ob
vojska volají Boha na pomoc pro svou spravedlivou vc.

Bitva se skoní, poražená strana opustila bojišt a rozprchla

se, vítzná strana zasedla již na soudnou stolici a poala
hned do žalá a na šibenice odsuzovati muže ze strany

poražené co „úhlavní zrádce a huie''^ kteížto úhlavní

zrádcové a buiové, kdyby sami byli vyhráli, by rovnž
zas sedli na soudních stolicích a odsuzovali by své ny-

njší soudce též co úhlavní zrádce a buie do žalá
a k šibenicím.

* Viz: „Vvbrané spisy Karla Havlíka Borovského", redakcí

Karla Tmy. Nákladem K. Šolce v Hoe Kutné i886.
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Tuto úvahu museli jsme pedeslat slovm nkterým,
ježto chceme vnovat muži, kterého pokládáme — dle na-

Seho mínní — za jednu z prvních hvézd n^j ohzorii e-

ského národa, kterého alespo, pokud nám popáno bylo,

okem od pedsudk protelejším hledti na djiny naše,

pede všeyni ostatními nejvíce milujeme. Známo jest, že až

posud strana jezovitská v církvi všelikým spsobem hle-

dla pokaliti u našeho lidu jméno a památku muže toho,

a podailo se jí skuten tak dalece, že mistr Jan Hus, jenž

nmd pro sviij národ a [jro svobodu, a kterého ctí vzd-

laní mužové všech národ, práv u svého vlastního lidu,

pro který tak mnoho uinil a petrpl v nevážnosti byl,

že se jméno jeho od nevdomé sprostoty jen s jakousi

ošklivostí vyslovovalo. Tak daleko byl zakoenn onen

chyte rozšíený pedsudek, že si až posud málo kdo

troufal s úctou píslušící zásluhám a obtem tohoto mu-
edlníka o nm mluviti, boje se staré nepítelkyn jeho,

až posud panující hierarchie.

Není úel tohoto našeho lánku, podati životopis

mistra Jana Husa, dokonce by se také mýlil ten, jenžto by

oekával, že budeme veškeré církevní uení Husovo za-

stávati, a snad dokazovati, že se od katolické dogmatiky

v niem neuchýlil, a že se zde pouštti budeme v rozbí-

rání otázky, zasloužil-li právem jméno kacíe ili neza-

sloužil: samé to vci, na které my z našeho stanoviska

ani zetel nemáme, spokojujíce se strany toho jen neomyl-

nou pravdou, že jest v každém ohledu menší vina uchý-

liti se v nem od dogmatiky katolické, nežli páliti a muiti

svého byt i chybujícího v uení bližního

!

Zdá se nám však, že až posud mistr Jan Hus píliš

obmezen a jednostrann považován byl ze stanoviska

katolicko-dogmatického a že se zanedbávalo považovati jej

ze stanoviska národního, politického, literárního, na kte-

rémžto stanovisku se hlavn my nyní postavíme. Až posud

byl obyej náš pi vyslovení jména Hus jenom mysliti na

rozepe církevní, na }3tky hierarchické : my však chceme

okázati, že pro nás echy byl Jan Hus dležitjší ješt



v jiných ohledech než práv v církevním, a Že ieho zá-

sluhy o vlast v národním, politickém a literárním ohledu,

jsou v každém ohledu veliké a zaslukující pedevším naiíi

veliké úcty a vdnosti. Mýlil by se ostatn velice, kdo

by myslil, že osud Husiiv a jeho ohavné usmrcení pochá-

zelo hlavn z píin náboženských, pesvdíme se, že

mnohem více tu jiné a jmenovit národní a politické pí-

iny psobily.

as, ve kterém se vyskytl v národu našem tento zna-

menitý muž, dal by se asi v krátkosti takto popsati. Za

císae Karla IV., krále našeho velmi pelivého o zvelebení

národu eského nabyla vlast naše zvlášt veliké váhy na-'

proti jiným zemím. Karel IV. hledl ze všech stran vábiti

do zem užitené vdomosti, tím a zvlášt založením vy-

sokých škol v Praze, stala se Praha stedištm jakýmsi

nejen Cech, nýbrž i ostatních okolních zemí. Práv ale

tím poal se v zemi eské a zvlášt v Praze zmáhati ve-

lice vliv cizinc, zvlášt ale Nmc, již díve do zem hoj-

nými privilegiemi vábených, kteí poali velmi na ujmu býti

vlastním slovanským obyvatelm zem naší. Vysoké školy

Pražské podávaly zvlášt mnohým Nmcm píležitosti

vtírati se do úad, církevních prebend atd. v království

eském, a vytisknouti z nich domácí rozence. To, co až

posud vidíme v Cechách, totiž utiskování lidu slovanského

skrze nmecký, nadsazování Nmc nad Cechy, dalo se

již mnohem díve v Cechách a jmenovit po Karlu IV.

ve velmi hojné míe. Na vysokých školách zvlášt vedli

cizinci, hlavn Nmci, veliké panování, což domácím tím

nemilejší býti muselo, že byli jako odstreni sami ve svém
domov.

Z druhé strany však spsob tehdejších škol byl ta-

kový, že si nejvíce v jakýchsi uených a neužitených

hrakách a marných o slova hádkách libovali, málo sáha-

jíce do života skuteného, že jmenovit tyto školy pranic

si pouení a povznesení lidu nehledly, jsouce jenom vý-

hradn pro jisté stavy, tak že lid sám pi všech takových

školách vždy stejn nevdomý zstaL
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U nás v echách ale již díve ped Husem povstali

jednotliví mužové, kteí neužitenost podobných školních

hraek uznávali a o pravé vzdlání lidu peovali. V osob
Husa ale dosáhlo toto snažení teprva pravé uritosti, v mi-

stru Janu Husovi spojil se odpor proti neslušnému vlivu

Nmc, touha po vzdlání a zvelebení eského lidu, osvo-

bození jeho od útisk zhejralé a ne'vzdlané hierarchie

v jeden uritý a sebe vdomý celek, jakož vbec tenkrát

ani jedno bez druhého obstáti nemohlo.

Nic není nového pod sluncem a vci se ustavin
opakují : tak vidíme v mistru Janu Husovi bojovníka pro

liberální a národní vec za jeho as, a skoro ve stejných

okolnostech, jako i my nyní zase bojujeme. Mistr Jan Hus
byl hlavní pvodce toho, že echové dostali pevahu na

vysokých školách v Praze, on pivedl lid k vdomí své

národní dstojnosti^ mistr Jan Hus jest jeden z hlavních

zakladatel literatury eské, on jest ten, jenž porazil v Ce-

chách moc h.erarchia a uvedl lid k pravému rozumni
kesanského uení,^_ ve hlavních , vcech*, on jest hlavní

bojovník p)o svobodu slova a uení, ovsem ne v nynj-

ších formách, ponvadž tenkrát ani tisk vynalezen nebyl,

nýbrž ústním rozšiováním pravd co vdce na vysokých

školách, co kazatel Pražský a cestující kazatel po rozli-

ných krajích zem a konen i co dopisovatel. Pružnost,

kterou za tchto as projevil národ eský, a duševní

síla, kterou vynikl jako jedním rázem nade všechny ostatní

okolní národy, ukazují nám nejlépe velikého ducha mistra

Jana Husa, jehož musíme patrn uznat a považovat za

pvodce všech tchto pokrok.
To, co nyní až posud pozorujeme v Praze, totiž že

Cechové jak v náboženských tak i politických vcech libe-

rální strana jsou, Nmci naopak vždy z vtší ásti reakce

* Nemyslíme zde snad jednotlivé malicherné odchýlkv: jako ku

pr pijímáni pod obojí spsobou atd.. které vlastn ani Hus nezaal,

a které také byly více jen známkou než pouhou podstatou eské
reformace
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se drží, to bylo zrovna tak za asu Husova. Tak na vy-

sokých školách bvli všichni ti cizí národové proti refor-

mám Husovým a spolu s jejich odjetín) z Prahy, zvítzila

hned na vysokých školách liberální myšlénka strany Hu-
sovy, a proto žalovali již tenkrát nepátelé jeho zrovna

jako až posud proti nám žalují, že prý totiž svým ká-

záním plodí nenávist mezi Cechy a Némci. Tedy ta tak-

tika, s kterou se Nnici v držení nadvlády a nadpráví

svého udržeti chtjí, jest již velmi stará. A když strana

Husova se rázn opela proti nekesíanskému vyluzování

penz za odpustky, a nkteí mladí lidé dále než slušno

se ve své horlivosti pustili, dal ti eské mladíky odpravit

tehdejší staromstský obecní výbor, který byl toho asu
nmecký. Hus sám se vyjaduje o Jedné schzce toho asu
na radnici staiomstské proti nému držané, kterou pirov-
nává dle bible ke shromáždní knží a mistr, faryze
a zákonník a starších lidu, .že lehko tu bylo Pálci vésti

svou pi s hrzou zbraní a pomocí všech prelát a vSech

Nmcn pvotlvufjch pv<v:d(í Kristové.^ A po odchodu n-
meckých professor a student z Prahy, když totiž Ce-
chové na vysokých školách ti hlasy již obdrželi, kázal

Hus lidu ve svém chrám Betlémském: „Dítky, pochválen

bud Bh všemohoucí, žeC jsme zapudili Nmce a máme
o jsme se zasadili, a jsme vítzi, a zvlášt dkujte panu
Mikuláši Lobkovickému, ponvadž jest to vymohl ku
prosbám našim u krále." Že však to nemluvil Hus jen co

slepý njaký nepítel Nmc, nýbrž proto, že tím pora-

žena jest moc utiskující národ eský a nedadoucí vznikat

liberálnjší myšlénce, to vidíme patrn z odpovdi, jakou

dal Hus na pedhzky svého soení proti Nmcm : „Ne-

návist mezi Cechy a Nmci jsem nikdy nepopouzel, nebof

zajisté jest mi dobrý Nmec milejší než špatný ech a by
by ten byl vlastní bratr mj."

Že se ostatn celá záší Nmc pro horlivé usilování

mistra Jana Husa o zvelebení Cech a pro Jeho liberálnost

proti jeho osob obrátila, vidíme z toho, že si ani ne-

troufal do íma jíti, aby nebyl nkde na cest od nich
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pepaden, že též, když r. 141 2 na Husa vydána byla

hrozná exkomunikace papežova s naízením, aby jej vící
jali a spálili, aby též chrám Betlémský, jakožto hlavní

stedišt liberálního knžstva zboili, když pak Hus nic-

mén pece v Praze byl a kázal, jenom Nmci chtli

vykonat toto papežské naízení. V hisr. univer. Pražské,

vydané od W. W. Tomka, z které tato data vyjímáme,

stojí o tom

:

„Nmci Pražští chtli dle rozkazu bully sáhnouti také

na Husovu osobu, i sebrali se svolením konšel hlun
o samém posvícení (2. íjna) všichni v odní a s mei,
samostfely, sudlicemi i jinou zbraní. Tož sbhli se k Be-

tlému, když práv Hus kázal a chtli jej jmouti; než lid

na kázání shromáždný, a bezbranný, s takovou prud-

kostí jim se opel, že se zahanbením spšn museli ustou-

piti. Tedy shromáždili se brzy na to v radnici a uzaveli

bulle za dost uiniti, co se týkalo rozboení kaple Be-

tlémské, eská obec však oboila se a pivoliti nechtla,

naež oni o své vli toho uiniti nedvovali se." Z toho

si nejlépe mže vybrati každý pravý stav vcí, a vidí, jak

nynjší nmetí spisovatelé pravdu mají, když praví, že

Nmci u nás byli rozšiovatelé kultury. Musíme totiž vdt,
že práv strana Husova vždy hlavn dbala o pouení
liduj že též Hus hlavn si zakládal na kázání, kdežto toho

asu u katolík více na jiné ceremonie se drželo a kázaní

se zanedbávalo; jeví se tedy samo, kdo byl rozšiovatel

a kdo utlaovatel vzdlání.

Že však Hus konen na snmu Kostnickém upálen

jest navzdor císaskému bezpenost jeho zaruujícímu slovu,

toho byli, jak se v tom všeliká svdectví srovnávají, opt
hlavní píina jeho národní nepátelé, kteí se ze všech

stran na snm sjeli a proi.i Husovi tam z veliké ásti

faleme svdili, mezi jiným i tak lživ a nemotorn, že

sebe vydával za tvrtou osobu božskou!!!

Již z tchto nkolika okolností vidí každý, jak ve-

likou roli hrála pi náboženských rozepích tchto národní

záš a každý nepedpojatý a dále hledící vidí v tom poád
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se opakující hoj iinšich pdkii o si:nH národtii. hi/t)io.<<t a

samotítdtnust. Jak dalece ale byl Hus zastavalelem a bo-

jovníke n pro svj národ, jeví se nejlépe z toho, že jsa

br/y ped udélením echm tí hlas na universit téžce

nemocen, své tehdejší pátele u nho shromáždné prosil,

aby, kdybv on umel, vrn stáli o spravedlivost „a osvo-

bození svého národu." '/.q to nebyla jen pouhá slova,

dokázal pak pozdji pi smrti své, že ješt vždy jen na

svou vlast myslil až do poslední své hodinky, jak se to

ukazuje z jeho psaní, z kterýchž tuto nkteré výjimky

podáme. Píše mistr Jan Hus k pánu eskému Janu

z Chlumu, jenž s ním do Kostnice byl táhl:

„Nejmilejší píteli a pízní mj nejvrnjší Jene ! Za

tvou upímnou službu já ti dosti dkovati nemohu; ale

Bh ti to hojn odplatí
;
prosím t, neodcházej, až má

pe skonena bude. Me hude tšiti, když mne sami na
hranici Jiti uvidíte, než ahijste mli slyšvt, že jsem pod-

vod)i a Istir pravdu zapel. — Pozdravuj všecky mé
pátele v Cechách, a vyi jim ode mne, aby se za mne
modlili k Bohu^ jenž by mn síly dodal k petrplivému
snášení všech obtížností žaláe, abych také bez reptání

mou hokou smrt oekával. Mimo to také všecky uitele

a spoleníky pátelsky žádám, aby v poznané pravd stálí

setrvali."

Fak jiné psaní ke vŠem krajanm: ..Jan Hus, uitel

písma a v nadji služebník Boží, atd. Prosím vás, ne-

spustež se pravdy slova Božího, kterou jsem vám podle

psaného zákona jeho a výklad Otc nejen ústn kázal,

ale také písemn vykládal. Prosím vás, ctte a milujte

knží, jenž mají mravy bez ouhony a šlechetný život

vedou; zvlášt ale ty, kteí na vinici Pán hodn pracu-

jíce. isté slovo Boží zvstují. Ale varujte se lstivých lidí,

nejvíce nešlechetných a nectnostných knží, o kterých sám
Spasitel praví: že zevnit mají odv oví, vnit pak jsou

draví vlci. Vrchnosti a pány prosím, aby s svými ubo-

hými poddanými milostiv nakládali, spravedliv s nimi

jednajíce. iMšíany prosím, aby povinnosti svého stavu
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svdomit plnili. emeslníky prosím, aby jsouce v bázní

boží živi, piln svj obchod vedli. eládku žádám, aby
svým pánm vrn sloužila. — Pedevším ale nejvíce

prosím uitele a kazatele, aby nejprve sami poestn a

šlechetn živi byli, pak tím píkladem svým uedlníky
své k ctnosti vedli. Jim písluší uedlníky vyuovat, jak

se mají umní oddat, ne pro lakomství a marné dsto-
jenství, nýbrž ke cti a chvále Boží, k nžifku obce a svému
vlastnímu blahoslavenství; v nich vštípit mají báze boží,

kteráž jest základ moudrosti. Všecky studentv pi vyšších

školách, i také všecky jiné školáky napomínám, aby svým
mistriini ve všech šlechetných vcech poslušni byli a jejich

píkladu následovali ; oni se mají piln v umní cviit,

kterým by po ase es boží rozmnožili, sob a svému
bližnímu prospšnou službu prokazovati mohli. — Pi
tom vás také všeckv žádám, abvste vvsoce urozenému
pánu z Dube, Janovi z Chlumu, Jindichovi z Plumlova,

Vilémovi Zajeci, Mikulášovi a jiným zemanm eským,
moravským a polským, zvlášt ale onm dvoum prvním
vdni byli, že tak snažn o mé vysvobození pracovali,

pravdu hoží zmužilé zastávali, a kolikráte také celému shro-

máždní tomuto na odpor se stavili. Jim všecko mžete
vit, co vám budou vypravovat; oni jsou oití svdkové
všeho! Oni pi každém vyslýchání pítomni byvše slyšeli,

co jsem nepátelm mým na lánky mn pitené odpo-

vídal. Oni dobe ví a budou vám nepochybn vypravovat,

kteí z Cech byli moji žalobníci a jak bezbožné lži proti

mn pednášeli. Od nich se dovíte, s jakým povykem celé

shromáždní na mne pokikovalo ; co a jak jsem na otázky

mn dané odpovídal. Jen se ptejte tch svdk, oni vám
ješt více vcí vypravovat budou. — Konen vás prosím,

abyste se za ímského a za vašeho krále (Václava IV.,

jenž byl vždy jeho podporovatel), jakož i za jeho man-
želku, královnu vaši, horliv k Bohu modlili, aby ten mi-

losrdný Bh s vámi a s nimi na vky vkv pebýval.

Amen. Toto psaní jsem psal v žalái, na robkou a nohou

poutami sklíený, oekávaje jjo tech dnech iel smiii.
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jejž snm na mn vynese. Vte, že se té tak ukrutné

sentence wsfj-nrhx/i, mám k Bohu dvrnos, že mne
neopustí, aniž dopustí, abijrh pravdu slova zapel, naho

bJiiilii inn!^ falešn in-ivtím', odrohil . Jak milostiv Pán

Bh se mnou nehodným služebníkem svým nakládá, a mne
v nejnebezpenjším pokušení pomáhá, nkdy zeteln po-

znáte, až se po smrti ve vném blahoslavenství sejdem. —
O doktoru Jeroni/movi, mém milém a vrném tovaryši,

nic jiného neslyším, nežli že také v bídném žalái leží,

oekávaje ortel smrti jako já, a to jj>'0 '^istoii vím, kterou

vám Cechm náležíte vykládal Nic mén ale nkteí eši,

hjjU naší nejhorší nepátelé, jenž nás do rukou nepátel

vvdali a do okov vrhli. Vy pak ale modlete se za n,
abi/ jim Otec neheskij odpustil. - O to vás také zvlášt

Pražané žádám, abyste se o kapli nebo kostel Betlehem

bedliv starali, by v nm, jak dlouho se Bohu líbiti bude,

slovo boží se kázalo. Satanáš se nejvíce na to místo roz-

hnval, znamenav, že v nm panství a moc jeho nejvtší

škodu trplo
;
proto také všecky jiné faráe a kanovníky

proti tomu místu popudil. Já ale doufám, že Bh ten

svatý dm] s-'j zachová, podle své nám nevyzpytatelné

vle, a také udlí, aby v nm budoucn svaté slovo jeho

ješt více užitku skrze jiné pineslo, nežli se s mým sla-

bého lov€ka piinním stalo. Tato pak jest má poslední

žádost k vám*, milujte se vespolek, pravdu žádnémn. ne-

zamezujte, peujíce, aby nábožní a nevinní násiln utiskáni

nebyli. Psáno v pondlí v noci ped sv. Vítem, t. j. lo. ervna

a vrnému píteli dáno."

A psaní ke svému píteli Jindichu koní tmito slovy:

„Nejmilejší Cechové ! budiž s vámi i se mnou Bh, pro

jelo.Uo zaVO/^ nyní trpí^tvj^^nejmilejší Jindichu, oprav-

dový pítel Jan Hus."

Již místo ono v dopisu mistra Jana, aby vdni byli

i polským pánm, kteí se ho na snmu Kostnickém ují-

mali, upomíná nás na jednu vážnou až posud málo vy-

tknutou okolnost, že totiž liberáln národní strana /fetká,

jejížto hlavo7t byl Hus, již toho asu mla vdomi Slovan-
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ské a že též se této myšlénky již tenkrát prakticky ucho-

pila. Jisto Jest ku p., že studenti polští a uherští (a jak

se zdá uhersko-slovanští), kteí byli ástí cizích národ
na vysokých školách, v Praze zstali i po odtažení n-
meckých, že tedy s tím spokojeni byli, že Cechové na
vysokých školách v Praze vládli a že se s nimi dobe
srovnávali. Že se ostatn v Praze zakládaly litevské a pol-

ské bursy jest povdomo.
Také již ze žaloby, kterou zpátenická strana knžft

vidouc, že král Václav IV. opravám nadržuje, že též lid

a velká ás liberálnjšího knžstva s Husem drží, podala

v ím u papeže, a kdežto praví, ze Hus své škodlivé

zámysly rozšiuje po rozliných krajinách království e-
ského, polského a uherského, téz viarkrahstvi moravského,

vidíme patrný dkaz o praktickém již spojení slovanských

kmen. Do Nmec se nic z toho nerozšíilo.

Mistr Jeroným dokonce cestoval po slovanských ze-

mích jmenovité v Polsku a na Litv mezi Rusíny, kdežto

kázal a disputoval o opravách a pátelsky se choval

k církevním ádm ecko-slovanským.
Z Vídn konen dávali výstrahu biskupu a kapitole

Záhebské ped eskými mistry a studenty, z ehož pa-

trn vysvítá, že bud naší mli úmysl psobiti i na Jiho-

slovany aneb že již to dokonce uinili, akoliv líám o tom
inámé djiny nic nepraví.

Nejzejmjší svdectví ale jest dopis jeden university

Pražské k hejtmanu zem moravské, panu Lackovi z Kra-

^a, píznivci Husit, ve kterém žalovali na Nmce Holo-

moucké, kteí r. 141 5 jednoho úda university, Jana, pro

víru upálili. Jmenují to ve svém dopisu kivdou sob
a všemu národu eskému a moravskému, ano i slovanskému

uinnou. Patrné to tedy vdomí Slovanstva.

Abychom psobení Husovo ze stanoviska liberálního

náležit mohli objasniti, musíme již zasáhnouti na pdu
církevní, akoli ani tu nebudeme se dotýkati dogmat sa-

mých, nýbrž jen hierarchie a discipliny. Nechceme vbec
ani tvrditi, že bv se Hus v niem nebvl uchýlil od uení
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církve katolické : to však jest jisto, že v hlavních vcech,

na kterých Husovi a jeho stran práv nejvíce záleželo,

dociin i^ist a dohe kntolicki/ nil, a že jeho tehdejší

protivníci, kteí tenkráte za písné a pravé katolíky po-

važováni byli, práv byli kacíi podle nynjšího uení
všech moudrých katolík. Tak ku p. definici církve ka-

tolické, kterou tenkrát Husovi protivníci postavili, totiž

„drkv katolická, jejížto hlava jest papcz a tlo shov kar-

dinál", nebude nyní žádný moudrý katolík za pravou

uznávat. Musíme ku p. vdt, že dlouhý as panovalo

mezi nejvtší ástí katolíkij to hrubé kacíství, e papež

)i('om)/ln// jest, což si nyní jenom ješt nkteí ultrahierar-

chové a ultramontáni a to jen s obalem uiti troufají;

v onch asech ale by byl mnohý nevící v neomylnost

papežovu za kacíe platil.

Rovnž tak asi jest to s neomylností církve katolické,

která vlastn pranic neznamená, protože není nikdy na

jisto a zcela srozumiteln ureno, co jest církev a kdo jest

církev. Zvlášt kdy tato neomylnost církve má se do n-
jaké souhlasnosti uvésti s hierarchickou autoritou. Jest ku

p. jisto, že tehdejší papež Jan XXllI. byl v každém ohledu

špatnjší katolík než Jan Hus. Od té doby, co církev

katolická ve správním ohledu despoticko-monarchického

ízení se drží, jest patrn možná, že na poruení hierar-

chie práv kacíství za právovrnost držáno býti musí,

a že nejpravovrnjší katolík, kdyby tomu pedstavení

církve chtli, za kacíe se vyhlásí. Všechno to vidíme

nejjasnji na mistru Janu Husovi.

Hlavní vc, která zavdala píinu k všelikým tm
událostem smutným, byly odpustky vydané toho asu od
papeže na vojnu proti králi neapolitánskému Zkažení pa-

pežové tehdejších as zneužívali vbec moci církevní

k vcem svtským a jmenovit vymýšleli všelikých pro-

stedk na sehnání penz, k emuž zvlášt jim dobe
sloužilo tehdejší prodávání odpustk za peníze. Tehdejší

papež tedy. jsa s králem Neapolitánským, s jehož zemmi
papežské hranií, ve sporu, exkomunikaci (kletbu) na
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prohlásil, vyzval proti nmu kižácké tažení, a dal kaž-

dému odpustky, kdo by proti neapolitánskérau králi táhl

neb penzi na tu vojnu pispl. To jest tedy asi tak,

jako kdyby nyní njaký fará, maje hádku se sousedem
svým o zahradu, tohoto souseda nechtl do kostela pu-

stiti, jemu svátostmi posluhovati, kdyby kázal, aby se

ostatní jeho oviky na onoho souseda sbhly, jemu vy-

bily, ímž hích svých odpuštní dojdou. Jestli pak by
který katolík i^ani liguriány nevyjímám), ntjní za našich

as jednání takové nkterého faráe schvalovati se opo-

vážil? To samé ale uinil tehdejší papež (byl to však

tehda všeobecný spsob celé hierarchie, zneužívati moci
církevní ke svým privátním neb vbec svtským úelm),
náš mistr Hus se ale proti tomu co nejrozhodnji opel,

a uil zejm, že vící nejsou povinni poslouchati roz-

kaz papežských, pokud se nesrovnávají s uením Kri-

stovým. Hlavní vci, které mistr Jan Hus namítal proti

této bulle papeže Jana proti králi neapolitánskému a proti

papeži ehoovi, byly dle Tomkovy hist. univ. praž.

následující:

Pedn, že jmenuje papež Ladislava a ehoe kacíe,

spravedlivým soudem božím zatracené; kde že jest dkaz,
že je zatratil Bh ? Za druhé, že je zatracuje papež i s po-

tomky jejich až do tvrtého kolena, tedy i lidi ješt ne-

narozené. Dále, že povzbouzí papež k boji proti kesa-
nm, což nesrovnává se s mírným evangeliem Kristovým.

Že udluje bulla odpuštní hích, neiníc rozdíl, jsouli

ti toho hodni, kteí se odpustk iní úastni, ježto v tom
spsobu žádný s jistotou vdti nemže, jsouli jemu co

platný. Že žádné modlitby, žádné milosrdné skutky, ani

kázaní slova božího, ani tení mší místa v této bulle ne-

nalézají, než jediné peníze za odpustky. Že kdo nic nedá,

byfby jakkoliv byl dobrý, neobdrží tch odpustk; avšak

prý to velmi dobe; neb že pravým vnuknutím božím
spravedliví se vyjímají z tchto lživých odmn. Mimo
to, že všichni, kdož co dají, stejnou mají odmnu, totiž

úplné zbavení pokuty a viny. Že bulla plat vysazuje za



17

odpuštní hfíchCi, proti rozkazu Kristovu: darmo jste

vzali, darmo dávejte. Že není žádná zmínka, aby se lidé

vystihali hích aneb živi byli dobe, nýbrž že znjí od-

pustky pouze: všem, kteí híchy své vyznají a jich litují,

což k odpuštní hích není dostatené. Také že touto

bullou ruší papež- všecky pedešlé odpustky, mezi kteréž

patí ku p. odpustky od papeže Alexandra V., teprv ne-

dávno na pt let, posud neprošlých, udlené; což jaký

nesmysl, aby jedno odpuštní hích mlo druhému pe-
kážeti na tom samém lovku. Konen ani obyejná zá-

vrka papežských bull neušla posmšnému vtipu Husovu

:

„Protož žádnému lovku nebud dovoleno, tento náš list

rušiti, aneb skutkem opovážlivým jemu na odpor se po-

staviti. Kdož by pak zkusiti toho se opovážil, ve spra-

vedlivý hnv Boha všemohoucího a svatých Petra a Pavla

apoštol, vz, že upadne!" Což kdyby Kristus, pravý

lovk, aneb nkterý svatý s nebe sstoupil, a tchto ta-

kových vcí v bulle neschválil, zdali též upadne ve spra-

vedlivý hnv boží a svatých dvou apoštol ? Naproti tomu
bulla pedešlého papeže Alexandra o odpustcích, že rovnž
zavírala se onmi slovy, a tento lovk, papež, zrušiti ji

novým svým listem, že se neostýchal

!

Hus ostatn napomínal i v kázáních asto lid, aby

za tyto odpustkv peníze nedávali. Který katolík by za

našich as nedal ve vŠem tom úpln za pravdu Husovi

proti papeži, pece však byl za to do strašlivé kladby dán

a sice „aby všichni vící od eeného mistra Jana Husa
v jídle, pití, mluvení, koupi a prodeji, obcování, do pí-
bytku pijímání, ohn neb vody poskytování u všech ji-

ných milosrdných skutcích veejn i soukrom se vystí-

hali, a nejen jeho, nýbrž i domácích ili eledi jeho, aby
k službám božím nepipouštli, pod trestem též kladby

na každého, kdož by jinae uinil. Když by Jan Hus aneb

tovaryši jeho dvacet dní v tomto trestu setrvali a se ne-

obrátili, má tato kletba ode všech správc kostelních znova

býti ztížena oznámením v kostelích každou nedli a svátek,

svíky rozsvític a na zemi uvrhnouc. Také kdež by se
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pak Hus neb tovaryši jeho zdržovali, v tom mst, mé-

steku, vsi, hrad mají tak dlouho, pokud by tam byl,

i také ješt den po jeho odjití služby boží býti zastaveny.

Když by k novému napomenutí i pak ve 12 dnech se

neobrátil, má taková zápov služeb božích jeŠt jednou

býti obnovena, tak aby pod odjití jeho z místa ješt ti

dni trvala, v kterýžto as nemá svátosmi býti posluhováno

krom veere Pán nemocným, a služby boží pi zavených

dveích býti držány, vyobcovaní pak býti od nich vzdáleni.

Když by Hus v té klatb zemel, nemá míti církevního

pohbu
;

pakli by byl pohben, aby zase byl vyhrabán,

aby Husovi žádný v kacíství jeho nenadržoval ani jeho

podporoval, nýbrž aby jej vící jali a k soudu odevzdali

arcibiskupovi Litomyšlskému, aneb aby jej sami soudili

a upálili; dále aby pak kaple Betlémská zboena byla

a se zemí srovnána by v ní kacíi své doup míti nemohli,

ponvadž v ní škodlivé uení se rozsívalo a odtud velké

množství vncích zprznno kacístvím."

Kdo vbec porovná tuto strašlivou a nelidskou klatbu

s naízením pána Ježíše, abychom milovali i své nepátele

a jim dobe inili, má jist pkný obrázek o kesanském
smýšlení a ádní hierarchie

!

O sprostnosti tehdejšího smýšlení mezi katolíky i kn-
žími samými podává nám dostatenou svtlost to, že Hus

opíti se musel proti knžím vychloubajícím se, že oni každo-

denn dlají Boha, krom toho vytýkal jim Hus ve svém

spisu o šesti bludech, že chtjí v pannu Marii neb v jiné

svaté neb papeže tak viti jako v Boha, že myslí, jako

by mli starších svých biskup, pán a jiných vlada
duchovních i svtských ve všem poslouchati, cožkoli pi-

káží bud si to dobré neb zlé, což se ale s vlí boží ne-

srovnává, kterou musíme a máme více poslouchati než

všechny lidi z celého svta, dále že híchy neodpouští

knz nýbrž Bh, a knz že jest jen toho ohlašovatel.

Pi každé píležitosti snažil se též Hus papeže jen

co lovka pedstaviti, neb skuten toho asu se papeži

njaká skoro božská úcta proukazovala. Vfibec má celé
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iiiažn}) Husovo tun váz, ze chtl zniifiti slepé poslušenství

k hierarchu, kterého tato jen ke svému svtskému zisku,

k otupení lidu zneužívala, nepovažujíc toho asu nábo-
ženství za nic jiného než za svou dojnou krávu. Proto také

byl Hus u celé hierarchie v takové nenávisti a to jest

jediná pí/infi jeho ohavného usmrcení a muednictví.
Práv proto musí mistr Jan Hus v oích každého

liberálního a poctivého lovka tím vtši úcpj nabýti, ja-
kožto zastnvatcl liberálního smýšlení a. osvtij lidu. Despocie
jest jen jedna na celém svt a si má roucho náboženské
neb vojenské, neb byrokratické aneb aristokratické: úel
její jest vždy jenom ten samý, totiž zneužívati lidstvo jen

za nástroj své libovle a svého špinavého prospchu.
Despocie ale v rouchu náboženském jest ze všech nejhorší

a nejnebezpenjší, nebo zneužívajíc rouhavým spsobem
jména Božího, ukrývá lidomorný jed svj do svatvn a

zaslepuje nevzdlaný lid. Proto vidíme, že despocie svtská
vždy považuje despocii náboženskou za nejprospšnjšího
spojence svého, vidíme, že vždy když pone se v lidu

ujímati njaké liberálnjší smýšlení, hned despotie svtská
vyšle jezovity a liguriány na honbu proti takovým sv-
tlejším zásadám, abv zase poznenáhla zasteli všechno svým
erným rouchem. Považme jen pozorným okem asy naše,

tyto na všech stranách se vyskytující misionáe, tyto nové
zázraky; vrame se nco nazpt v naší eské historii,

kterak po porážce Cech pišli hned jezovité, sbírali knihy,

drželi missionáská kázání a hledli všelikou tipomínkii na
pedešlou svobodu utopit svým kejklístvím; ejhle! všechno
jest poád stejné, všude ten samý úmysl a všude ty samé
prostedky- Despocie církevní jest vždy sestra despocie svt-
ské, jedna bez druhé neobstojí a jedna také klesá s druhoU.

Proto také ob tyto despocie tak velice nenávidí Husa
a snažili se jméno jeho u našeho nevzdlaného a v hi-

storii nesetného lidu co njakého zlosyna zohyzditi, my-
slíce, že s osobou jeho porazí též i blahonosné myšlénky
od nho do národu vštípené. Nám ale, kteí se snažíme
o spravedlivost a svobodu jak duchovní tak i svtskou,

2*
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kteí chceme pravé a isté lovka uŠlechující náboženství

a poctivou dle vle lidu a k blahu lidu zaízenou vládu,

nám velice na tom záležeti musí, aby se lidu strany to-

hoto velikého muže, kterého nám všichni vzdlaní n již svo-

bodní národové závidí, oci otevehj, ahy náš celý národ
v mistru Janu, Husovi poznal zase svého nejvrnjšího pítele

a otce, jenž láskou svou k národu eskému a kprivd nej-

vtší lidskou cenou : svým životem ochotn zaplatil. Jako

takového ctili jej naši pedkové pes 200 let, a jen zase

dvoustoletá duchovní a svtská despocie mohla tuto zako-

enlou a zaslouženou úctu zniiti. S asem svobody na-

vrátiž se zase stará úcta !

Obraz mistra Jana neml by v žádném obydlí pra-

vého echa chybti, a každý predstaviž jej mládeži co

píklad nejhodnjší k následování, co pravého ctitele

Boha a pítele lidu.

Nehledte mnoho na zlostné ei zaslepených a zasle-

penc, kteí vám snad budou Husa dle obveje z abso-

lutních as malovati co kacíe ; Bh jest svdek, že by

to jinak stálo s katolickou vírou, kdyby byl každý tak

hodný katolík jako byl Jan Husí
On sice uil, že se má knžstvo odíci zbytených

statk, kázal proti jejich hrdosti, ctižádosti lakomství ur-

putnosti, obžerství atd., prohlásil vybírání plat za udlo-
vání svátostí za kacíství, uil, že máme poslouchati více

Boha než lidi — a zaplatil toto své nebezpené uení
smrtí. Kdo jej proto tupiti chce, budiž tak, tuším ale, že

nás bude více, kteí jej budeme za to ctíti.



Be Dra Karla Sladkovského

pi slaynostl 5001et památly narození Mistra Jana Hnsi

v Husinci dne 6. záí 1869.'^

Pl tisíce let! Národe eský cítíš váhu tí tchto

slov ? Vrchol to slávy, prohlube sníženosti, i zásvit nové,

nadjné budoucnosti Tvé.

Hluboko, tak hluboko byl ped pti sty lety klesl

kesanský svt v západní Evrop, že co mrzké zboží

jedni prodávali a druzí kupovali samo vné milosrdenství

boží. Jako nyní jest obyejem všech kupc, tak za

oné doby v ím sestavili si zvláštní cenník, cenník to

odpustk za všeliké híchy a poklesky lidské, i vyslali

do veškerého svta šantroníky své, kteíž táhnouce od
msta k mstu i ode vsi ke vsi, na veejném trhu všude

za bídný peníz nabízeli každému úplné prominutí v tom
i onom život všech jeho hích minulých i budoucích.

A blbé stádo zaslepeného lidu hrnulo se k bezedným po-

kladnám svatoprodavc, i naplovali je penízem svým od

krvavého halée chudé vdovy poínaje až k stíbrákm
a zlatým bohatého prostopášníka, a domnívali se, že takto

bezpený zakoupili si vstup do nebeského království.

V neblahé této zatemnlosti rozumu i mravocitu lid-

ského nad nepatrným tímto mstekem zaskvla se dennice

* viz: Slavnostní eí Dra Karla Sladkovského. V Praze i!
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v nejjasnjším lesku svém, a v tomtéž okamžení v malé
jizb skromného domku tohoto nový zasvitl paprslek ži-

vota, o nmž ovšem nikdo tenkráte netušil, že národu
našemu i veškerému lovenstvu prvním jest svítáním

nového, svtlejšího dne. — V tiaticeti letech na to

ozývalo se již a mocné po veškeré vlasti eské i za hra-

nicemi rozléhalo se kárající slovo Kristovo: „Dm mj,
dm modlitby jest, vy jste jej však uinili peleší lotrov-

skou!" Byl to hlas mravokárce, vyslaného z rolnické této

chýže zde v Husinci, jenž v tiaticátém roce vku svého

v Betlémské kapli v Praze nastoupil úad uitele lidu,

byl to hlas Mistra Jana Husa.

Veškeren lid také uvil slovm nadšeného hlasatele

neporušené pravdy vné, odvrátil se od onch, kdož k ne-

istému vedli jej kupení s milostí boží, a horliv násle-

doval vznešený píklad bezúhonné mravnosti uitele Be-

tlémského. Ti však, jichž hnusné výdlkáství uením jeho

trplo ujmu, v neukrotné proti nmu zahoeli zášti, i ne-

ustali štváti proti nmu veškeru moc duchovní i svtskou,
až uzeli plamen hranice kostnické vyšlehnouti nad jeho

hlavou i nad hyzdící jej korunou papírovou, na niž shro-

máždní v Kostnici svatí otcové vepsati dali nález svj
nejosudnjším tenkráte slovem: „Arcikací!"

Když pak za Mistrem Janem Husem upálili také

šlechetného pítele jeho Jeronýma, byla zuivá váše obou
jich nepátel ochlazena, i bylo vyhovno spravedlnosti

sv. otc v Kostnici. AvŠak nyní teprve spravedlnost vénd
na soudní zasedla stolici, a následující soud její byl hrzný,
tak hrzný, že veškeré lovenstvo žasnouc trnulo, i na-

stal postrach i náek mezi sv. otci v Kostnici a v ím.
Vírem zatoila se nad plameny kostnickými, i v nej-

pronikavjším hvízdní svém zafiela divá vichice, a jako

by na vždy chtla zniiti rovnováhu moe vzduchového,

v nejlítjší rozkacenosti své poala projíždti se nad ve-

škerou svatou íší ímsko-nmeckou, rozraetávajíc ohnivé

oharky z hranice kostnické po vší vlasti eskomoravské.
Tu pak v plamenné záí povšechného požáru veškeren
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lid sbíhal se v tábory válené, vozy srážely se v nedo-

bytné hradby, boily se svatoprodava chrámy a klá-

štery, hrady a msta lehaly v prach a popel, a celý národ

eskoslovansk<^ ve zbrani s nepemožitelnými reky svými,

s .lanem /^ižkou i s obma Prokopy v ele^ dsnou ne-

pátelm jal se zpívati píse : „Kdož jste boží bojovníci !"

Z ponoeného v Rýn popele upáleného arcikacíe

povstalí jest celý národ kací, a sv. otcové v ím tásli

se i zdvihali kíž proti nmu, avšak kíž nejevil nižádné

moci v rukou jejich, nejevil moci proti bojovníkm bo-

žím. — Pozdvihlit kíž poprvé, avšak zaražena sklesla

ruka jejich a s památného od té doby Zinková, kde na

loo.ooo kižák ze všech národ stední Evropy vítz-

nému podlehlo palcátu hrdiny našeho Žižky, vítzohrzná
zaznívala jim píse: „Kdož jste boží bojovníci!"

Pozdvihli kíž po druhé, i po druhé malomocn
klesla ruka jejích, a od Chchn, kde ohromné vojsko ki-

žák v hanebném poteno útku, i od Hor Kutných,

a od Xémeckého Brodu, kde celé vojsko císae Sigmunda
na hlavu poraženo od Žižky, ješt hrznji než díve za-

znívalo : „Kdož jste boží bojovníci!"

I pozdvihli kíž po tetí a po tvrté, a zoufaleji vždy
klesala ruku jejích, neb 200.000 kižák se samým kar-

dinálem v ele, pi pouhém již pohledu na tábor jen

20.000 ech od Stíbra i od Tachova dvakráte v zd-
šení dalo se útk, i pobito jest a rozehnáno za vítzného
zpvu: „Kdož jste boží bojovníci!"

A po páté ješt podvižen kíž, i vypadl zcela z ochro-

mených rukou sv. otc, a od Domažlic, kde opt i 50.000

kižák s kardinálem v ele jako pleva rozprášeno a po-

teno, co konený a neodolatelný soud boží vítzoslavn
rozléhalo se až do íma: „Kdož jste boží bojovníci!"

Titíž svatí otcové, kteí o 16 let díve Mistra Jana

Husa v Kostnici co arcikacíe dali upáliti, titiž svatí

otcové nyní, v Basileji shromáždní, uznali následovníky

jeho slavn ped celým svtem za — vrné syny prvotné

církve Kristovy ! — Zvítzili bojovníci boží, zvítzil národ
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eskoslovanský, a po celých dv st let v sláv a ve velké

vážnosti u všech národ evropských požíval vítzství svého.

Celý svt obdivoval se chrabrosti a neoblomnosti národa

eského, celý svt obdivoval se velerekm a znamenitým
mužm jeho.

V skutku také slavné, ba zázrané, a od oné doby,

co malý národ ek ubránil se proti celému milionu hord

asiatských, bezpíkladné bylo, ahy národ sotva ty mi-

lion, jako tenkráte národ eský, odolal po celých i6 let

veškeré takka Evrop, a statisíce vojska jejího opt a opt
sporážel a v šílený vehnal útk.

Nejvyšší význam ale vítzství eského byl ten, že pod-

lehl mu svtovládný tenkráte jeŠt ím. Král Jindich Vlil.

odlouil se i s národem anglickým zúplna od íma,
a pozdji vtší ást knížat nmeckých vybojovala vyznání

luteránskému i protestantskému vbec plnou svobodu

a neodvislost od papeže. V obojím tomto pípad ím
utrpl velkou ztrátu, ale zásada pi tom vždy zstala ne-

porušena. Angliané a protestante Nmci stali se kacíi,

jež ím nemohl sice meem vyhladiti, jimž, ale také ani

v nejmenším se nepodrobil, — Vítzní však praotcové

naši, vítzní echové dokázali toho, že svatí otcové musili

naslouchati jejich výminkám míru, musili, tajíce vnitní

zlobu svou, chlácholiti a prositi je o mír, a konen po-

drohiti se výminkám od kacíských Cech samým polo-

ženým ! Tak Cechové pokoili zpupný ím, až on sám
ped celým svtem musil pipustiti, že libovle jeho

a hierarchie vbec není lánkem víry Kristovy, až svatí

otcové v Basileji sami musili pronásledované díve kacíe

prohlásiti slavn za pravé syny prvotní církve Kristovy.

Takovýmto vítzstvím nad samými základy íma nemže
honositi se nižádný Jiný národ v Evrop; a toto vítzství,

národe eský, tot vrchol slávy tvé.

Avšak co znamená smlouva s ímem, co znamená
smlouva s celým táborem sv. otc, pokud jest uením
jejich, že neteba dostáti slovu kacíi danému, neteba
dostáti písaze, složené ve prospch kací!
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Kdvž Mistr Jan Hus ped smrtí svou v Kostnici ve-

ejn pipomínal císai Sigmundovi, že on slovem i pr-
vodním listem svým císaským zaruil mu úplnou bez-

penost osoby a života, císa v hlubokém zardl se studu.

Rychle však shromáždní v Kostnici sv. otcové pispli

na pomoc slabé mysli císae, a zvláštním zápisem ubez-

peili jej, že není zavázán dostáti slovu kacíi danému

!

Od oné doby pak, co shromáždní v Basileji svatí

otcové sami toužebn echy prosili o mír, a co mír ten

s nimi uzaveli na základ tak zvaných kompaktát, sotva

více než tvrt století bylo minulo, a ím již necítil se

slavnou smlouvou tou vázána, a papež neostýchal se ve-

ejn prohlásiti ji za neplatnou. Kompaktáta basilejská

nesvdila prý než tm, kdož tehdáž, když obapolná

o nich stala se smlouva, byli na živé ! ! Tak mezi jiným

dokazoval sv. otec, a zrušil je za takovýmto vší pravd
v oi bijícím dvodem.

Neohrožen však rekovný král náš Jií Podbradský

bránil proti ímu dobrého práva národa eského a by
si od papeže za hlavu všech proklatých prohlášen, slavn

odolal všelikým pohromám, jež následkem klatby pape-

žovy hrozily jemu i celému království eskému.
Pranic neprosplo jednostranné zrušení kompaktát,

pranic neprosplo, že prohlášen byl veškeren národ eský
za rotu proldatfich kací, pranic neprosplo všeliké usilo-

vání, abv národ ten kací vyhlazen byl meem a ohnm.
Národ eský neústupn hájil si lóletým bojem vy-

dobvté právo svobody svdomí, ba rok od roku sieji

rozevíral jí brány pesvdení svého; až konen také

vystoupením Martina Luthera celý takka národ nmecký
pozdvihl se proti drzému kramaení s odpustky, a takto

za píkladem Cech celá stední Evropa vztýila prapor

svobody myšlenky, svobody ducha.

Dva vky bylv minuly, co Mistr Jan Hus a pítel

jeho Jeroným za pesvdení své podstoupili smrt v pla-

menech kostnických, národ eský památku jejich erve-

nými liteiami zaznamenal v kalendái svcm, nejšlechet-
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njší snažení jejich po obnovení církve kesanské v prvotní

její ryzosti v jednot eskomoravských bratí vznešeného

došlo výrazu, a na místo jednostranné zrušených kom-
paktát basilejských národ náš co novou hradbu svobody

svdomí od krále svého, císae Rudolfa II., vymohl si král.

majestát, jímž pro veškeré zem koruny eské slavn za-

ruena jest svoboda náboženská. Ze ty asi milion e-
ského lidu v Cechách i na Morav nebylo již ani pl
milionu onch, kdož zúplna a bez výminky pidržovali

se ješt íma, a majestát císae Rudolfa II. byl tudíž

nade všechnu pochybnost výsledkem vle veškerého takka

národa. Kdož takto mohl osobovati si právo zvrhnouti

zjevnou tuto vli celého národa stvrzenou i písahami

samých král jeho ?

Avšak jak šeredný jeví se nám tu obraz zvrácenosti

pojm lidských o závaznosti slavných slib a písah po-

svátných! Král Matyáš, aby domohl se koruny eské,

písahou potvrdil veškerá práva i svobody království e-
ského, písahou potvrdil i majestát zaruující svobodu

náboženskou, nedlouho však na to dal se pesvditi od

rádc jesuitských, že rušením písahou stvrzeného maje-

státu pispje jen k vtší oslav boží. JeŠt pak za živo-

bytí jeho Ferdinand ze Štýrska usilovn domáhal se ko-

runy eské, a když nemohl srovnati to s náboženským

pesvdením svým, aby písahal na majestát, obrátil se

o radu k sv. otcm jesuitské koleje pražské , kteíž

mravné dali rau nauení, aby jen písahal, není-li lze

mu jinak dostati se k vlád, neb písahu kacím slo-

ženou že neteba zachovávati. Nešeteno tedy majestátu,

a když národ eský opel se proti tomu, na prosto zrušen

majestát, a na novo vyšlehl plamen strašné války nábo-

ženské.

Slzou žhoucí zaros se oko genia lovenstva, a srdce

lidské horoucím zaplápolej bolem! Osudné již blíží se

okamžení, v nmž po více než dvstletém zápasu hrdin-

ném pravda musí podlehnouti, a vycházející slunce svo-

body ztrácí se jakoby na vždy v hustém mranu temnoty
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stedovké. Na smrt zemdlen dvéstletým bojem krutým
klesl na Bílé Hoe mohutný lev náš eský a jakoby na

úpln mrtvého, již slítlo se na hejno bídných dravc, i jalo

se rváti mocnou hívu jeho, jejíž pouhým otesením nkdy
vydšeno rozprášilo se do všech úhl svta. — Nyní svatí

otcové ádu jesuitského plnýma rukama chopili se díla.

Kacíi jímáni, trýznni,popravováni i ze zem whánni, ve-

škeré spisy eské v ohe vrhány, a v nkolika desítiletích

v echách i na Morav, dle zevního zdání aspo, nebylo

stopy více zloeeného kacístva. Aby však vyhlazena byla

na vky všeliká [jamátka i národa eského vbec, uvržena

jest hrstka zbývajícího lidu eského v nejtužší nevolnictví,

uzavena mu škola národní, i dohnáno zpotvoení jeho

tak daleko, až on sám stydl se za pirozený jazyk svj,

a jazykem cizím uil se zloeiti a láti památce nejslav-

njších muž, vlastních otc svých. Tak hluboko byl jsi

pokoen, národe eský, tak hluboko klesl jsi bhem dvou
set let, to prohlube sníženosti Tvé!

Kam ale, tžce zkoušený národe, kam zmizela sv-
tová druhdy sláva Tvá, kam zmizela nkdejší všech ostat-

ních národ evropských úcta k Tob, a je obé snad na
vné asy nenávratn pro Tebe ztraceno ? Hle, temnou
tuto roušku zde, nevíš co znamená, netušíš v srdci svém,

co skrývá se jí po dlouhé již vky oblouzenému zraku

Tvému ? — Projdmež sín, v nichž mnohé rodiny od
dávných let sestavují podobizny veškerých pedk svých,

i najdeme tam také po rznu obraz, hustým zastený
závojem. Znamení to, že len rodiny, jehož podoba takto

zahalena jest, velkého pro celou rodinu byl pvodcem
neštstí, neb že dokonce považován jest za skvrnu rodiny

a že tato s pocitem hanby tvá jeho zakrývá svtu.

Má snad tato rouška zde podobný míti význam ?

Ano, tentýž neblahý jest význam její. i nebylo nám po
více než dv st let dokazováno a násilné vštpováno, že

všickni pedkové naši z nejslavnjší doby djin eských
od Jana Husa poínaje až k Janu Komenskému co kacíi

byli vesms jen samí proklatci, ^alii, loupežníci a krve-
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laní vrahové, od nichž všichni poestní lidé a tak i vlastní

synové a potomci jejich s ošklivostí a hrzou musí od-

vrátiti se, jež vlastní národ jejich na vky proklínati má
co hlavní píiny všeho neštstí svého a jichž jména ni-

kdo ani vysloviti nemá bez znamení sv. kíže?

Ano, ano, ti poctivci, tak oni nám i celému svtu
líili veškeré pedky naše, i abychom nemohli pohled-

nouti jim v tvá, a neshledali v ní snad pece cosi lid-

ského neh dokonce vzne.-ítíného, zahalili je všecky v tuto

roušku nejvtší ohavnosti, jíž lze jen domvsliti se. A my
potomci tchto obtí nejhanebnjšího utrhaství chceme

neustále nechat przniti památku praotc svých? Chceme
snad po všecky asy slouti syny proklatc ? My podnes

bychom nebyli tak dalece dospli, abychom strhli onu
od podlých sobík a podvodníkíj upletenou roušku, a po-

hlédli v tvá otcm svým, abychom sami o nich vlastní

utvoili si úsudek svj a mužn ho na píšt hájili proti

veškerému svtu, i zatoili oštpem obrany nad hlavami

tch, kdož by dále ješt chtli hanu kydati na hlavy rodu

našeho ?

ím provinil se náš Mistr Jan Hus? Pedstuptež

obžalobci jeho, pedstupiž ty Jene Železný, biskupe Lito-

myšlský, i ty Michale z Nmeckého Brodu s povstným
píjmím ,.de Causis", i ty miste Štpáne Palce; ped-
stuptež všichnij vy politování hodní náhoní kata kostni-

ckého, kteíž tak dalece zapomnli jste se, že co echové
proti rodnému bratru svému echu a na potupu slavného

království eského vystoupili jste co žalobníci ped soudem
cizím

!

Bylo vám arci snadno žalovati ped soudem sv. otc
v Kostnici, o nichž jste naped již vdli, že každý z nich

bude cítiti se osobn uražena Husovým horlením proti

pepychu a prostopášnictví jejich, i že pak všickni ve-

spolek budou nestranným, ku podivu nestranným soudem
ve strannické záležitosti své vlastní.

Nyní však, po pl tisíci let, pedstupte sem ped
všeobecný a strannických vášní vašich prostý soud po-
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tomstva, ped vznešený soud djin lidských, jemuž jedin

náleží veškeré soudní výroky niinulosli a tudíž i náleže

na plamennou smrt v Kostnici revidovati s konenou
právoplatnosti pro tento svt, sem pistupte a optujte,

jaké viny shledali jste na mistru Janu Husovi.

Nelze vám nijak popírati, že mistr Jan Hus vedl ve

všem všudy bezúhonný, vzorný život co pravý následovník

Kristíáv, a to zajisté samo o sob velice již svédí proti

onra, kdož jej obžalovali, soudili a zatratili, neb nejvtší

jich žás v nejhnusnjšíni libovala si smilství a prosto-

pášnictví všeho druhu. Všickni tito mrzcí rozkošníci však

jen proto, že mistr Jan Hus káral neplechy a neesti

jejich, volali zuivé; ..Upahe jej, upalte jej!**

Avšak slyšíme vás, vy zuivci samozvané pravovr-
nosfi, slyšíme vás brojiti a divoce kieti: „Byl kací
Jan Hus, proklatý arcikací, a musí na .vky býti za-

tracen!' Utište se, hned pohledneme kacíství tomu pímo
v tvá. Horlilf mistr Jan Hus proti hanebnému obchodu,

jenž z nekonené boží milosti tržiti chtél co z prodajného

sprostého zboží. Chce dnešního dne nkdo tvrditi, že

jest to kacíství? Nikdo neodváží se toho! Propadli jste,

žalobníci, s první obžalobou svou ped soudem djin
lidských.

Hlásal Mistr Jan Hus, že íše Kristova není íší

tohoto svta, a že tudíž následovníci jeho, biskupové

i knží vesms nemají poddávati se nezízené dychtivosti

po marných statcích a rozkoších svtských. Jest zde koho,

jenž shledává v tom kacíství .' Nikdo nehlásí se ! Po
druhé^ žalobníci, odmítá vás soud djin lidských.

Mistr Jan Hus byl toho píinou, že utvoila se ná-

rodní církev eská, jež sekla se nesrozumitelné vícím
a zohyzdné mluvy latinské a ve všem všudv konala

služby boží v srozumitelném lidu a pirozeném jazyku

jeho. Zdaž v tom snad chtl by kdo nyní vidti kacíství ?

Slavné ticho, velevýznamné to ticho, pro vás, žalobníci,

a po tetí zavržena jest žaloba vaše ped soudem djin
lidskvch.
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Avšak Hus, volají rozsápan obžalobci jeho, Hus
dotýkal se také lánk vrouky samé, i bludné zejména
rozšioval uení o veei Pán. Nuže, vy horlivci víry,

rcete, co jest víra? Nevíte, že víra poíná lam, kde pe-
stává všeliké vdní lidské, i má kdo právo kaceovati,

zatracovati a upáliti jiného ^^ro to^ co on sám neví} Kdož
rozumný staral neb dokonce hádal by se dnes ješt o to,

je-li i není-li nutno pijímati pod obojí, aneb zmizel i
nezmizel-li chléb ve veei Pán ? Ci chtli byste dnes

ješt kaceovati nkoho, proto že v nkteré z tchto a po-

dobných jiných vcí nemá stejnou s vámi víru ? Možno
vám ovšem podnes kaceovati a zatracovati dle libosti.

Avšak i kaceovaný dle libosti mže s chladnou myslí

odvrátiti se od kaceující spolenosti vaší, a mžete pak

ješt jako druhdy odevzdati jej na hranici k upálení .-'

Tu, bohu díky, stavena jest moc vaše, na dobro stavena

jest mocí ducha asu, na vky stavena neodolatelnou mocí
ducha osvty, jenž co nejvyšší pikázání úplnou hlásá

svobodu svdomí, jenž nezná nižádných kací ani v pí-
tomnosti ani v minulosti.

Ustupte tedy již a ustate viniti Mistra Jana Husa,

neb konené a neodolateln rozhodl již soud djin, i zníí

nezrušitelný jeho nález : „Není kacíem Mistr Jan Hus,

alebrž muenníkem pesvdení svého, jest osvoboditelem

národa svého z okov nevolnictví duševního, jest jedním

z nejpednjších a nejvznešenjších bojovník za všeobec-

nou svobodu lidskou.

Rozhledntež se. Cechové, a pozorujte, kterak jméno

Mistra Jana Husi ctno a váženo jest u všech národv
osvícených, a kterak pední synové jejich z dalekých do-

stavili se krajin, aby spolen s vámi oslavili dnes pa-

mátku velkého buditele ducha lidského ; i pohledntež,

kterak rodní bratí naši všech kmen slovanských hrd
hlásí se k Mistru Janu Husovi co velduchu slovanskému!

Chtli bychom snad my samojediní zneuznávati jednoho

z nejvtších svých muž, chtli bychom snad jeho k vli

i vlastním svým nepátelm odeknouti se ho, i odek-
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nouti se slávy^ kteréž jménem jeho nabyl druhdy národ

náš, a kteréž napoád téšiti se mže ve veškerém svt vzdla-

ném ? A zdali nyní, zdali národ eský vbec ješt náležel

by mezi národy živé, kdyby nebylo bývalo mistra Jana

Husí ? Díky cizorodným králm jeho mli cizinci jen píliš

asto rozhodující vliv pi dvoe, cizinci vládli na vyso-

kvch školách pražských, cizinci také mli již obecní správu

královského hlavního msta Prahy tak dobe jako zúplna

v rukou, a mocným nátlakem se všech tchto stran den

ke dni víc a více živel eský ve veškerém život veejném
ustupovati musil živlu cizinskému.

V nanejvýše nebezpeném okamžení tomto byl to

Mistr Jan Hus, jenž zmalátnlého ducha eského k novému
povzbudil životu a mocnou roznítil v nm snahu sebe-

zachování. Jeho piinním Cechové opanovali vysoké

školy pražské, jeho piinním zrušena nadvláda cizinc

v obecní rad pražské, jeho zásluhou zveleben jazyk eský.

co do slova i písma, a bojem ducha i mee, jenž vzpla-

nul z muennické smrti jeho. Cech opt stal se pánem
ve veškeré vlasti své. Svobodou duševní Mistr Jan Hus
povzbudil a posílil národ svj také k zachování a slav-

nému zabezpeení národní jsoucnosti jeho pro celé dva

vky ; a národ ten neml by s hrdostí, neml by s vd-
ností pohlížeti k nmu po všecken as svého trvání?!

Roztržena budiž neblahá ta rouška, kterouž závistná

ruka cizí po dv st let zakrývala nejvtší slávu naši,

roztržena budiž na vždy, aby celý národ náš pro všecku

budoucnost zíti mohl opt ve vznešenou tvá osvoboditele

i oslavitele svého. (Rouška spadne.)

Veejn, Miste Jene Huse, ped celým svtem hrd
nazýváme T svým, i chceme památku Tvou ctíti a sla-

viti, pokud trvati bude jméno eské. Nedbáme toho, zdali

jiní T kaceují, aniž více teba nám staviti T v adu
svatých. Vímef, že jsi nejvtší chloubou naŠí, ozdobou
veškerého Slovanstva i svtlou hvzdou celého loven-
stva Vejdiž v chrám oslavenc našich a v jich pední ad
zaujmi místo! — S Tebou zárove pak voláme nyní v sted
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našich muž nejslavnjších též šlechetné pátele Tiuí: Mhtm
Jeronfima Pražského i Mikrdáše z Husince, i voláme všecky,

jichž jména zaskvla se v zahájené Tebou nejskvlejší dob
djin eských. A hle, jeví se již velerek a ncijfvruoženij

vítz náš Jom Zižka, tvrce nového umní váleného,

obhájce vlasti a postrach našich nepátel, a za ním oba

Prokop<}i:é, proslaveni vojevdcové vítzoslavných bojov-

níkv božích. Vstupuje moudrostí a rekovnosti proslulý

král náš, wclký. Jiík Podehradskf/ s pítelem a dvrníkem
svým Mistrem Janem Rokycanou. Pichází pak Petr <Jhef-

Hcký v dalece vzdálenou budoucnost zírající vštec no-

vého zízení spolenost? lidské, i zavírá adu slavných

velký náš Jan Amos Komenský, hvzda to veerní vyhaslého

lesku slávy národa našeho. V jak svtlém kruhu jasných

paprsk slávy nejvyšší záí "tu pojednou jméno Tvé, ná-

rode eský! Pozoruješ nyní, kam dívjší byla zmizela

svtová sláva Tvá, kam úcta ostatních národ k Tob ?

Národ, jenž nectí zasloužilých muž svých, sám cti

hoden není. Národ, jenž neslaví velkých muž svých,

sám vlastní maí slávu svou Národ, jenž zapomíná svých

veleduch a bohatýr, sám v temné vrhá se zapomenutí

u národ ostatních. — Neestné takové zapomenutí po více

než dv st let neblahým bylo osudem naším. Minula však

ona doba a nevrátí se více. Dnešního dne, národe eský,

oslavením památky jednoho velikána svého, oslavením

50oleté památky narození nesmrtelného Jana Husi, sám
navracuješ sob dlouhou adu muž slavných, sám na-

vracuješ sob slavnou minulost, sám navracuješ sob
vážnost a úctu všech národ osvícených. — Znovu krev

slavných pedk proudí ve všech žilách Tvých, znovu po

píkladu jejich mužn a neústupn hájíš nepromlitelného

svatého práva svého i vlasti své, znovu obracejí se k Tob
uznání plné zraky veškeré vzdlané Evropy.

V tomto znamení, národe esko-slovanský, v zna-
mení vítzství otc Tvých již svítá Ti nová na-
djné budoucnosti zora, v znamení vítzství
otc svfch i Ty slavn zvítzíšl

I
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